
• uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta annetaan 1.8.2016 alkaen
niille opiskelijoille, jotka aloittavat lukio-opiskelunsa 1.8.2016 jälkeen

• uudessakin opetussuunnitelmassa aikuislukion yleissivistävä, jatko-
opintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen tähtäävä perustehtävä säilyy

• muutoksia haetaan toimintakulttuuriin, jonka keskeisiä teemoja ovat
• oppiva yhteisö
• osallisuus ja yhteisöllisyys
• hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus
• kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Aikuisten lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma



Muutokset kurssimäärissä ja -sisällöissä

• samantyyppisiä muutoksia kuin nuorilla mm. matematiikka, historia,
yhteiskuntaoppi, teemaopinnot

• oppimäärään laajuus 44 tai 48 kurssia säilyy ennallaan

• muutoksia kurssien keskinäiseen jakautumiseen ja kurssien sisältöihin





• kokonaan uutena tuntijakoon tulee yksi syventävä teemaopintokurssi
Tutkiva työskentely (TO1)

• kurssin keskeisillä sisällöillä tulee olla yhteys kahden tai useamman eri
oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin

• työskentely tapahtuu kokonaan tai osittain koulun ulkopuolisissa
toimintaympäristöissä

Vapaaehtoistyön kurssi (TO1)

Kurssi koostuu peruskoulutusjaksosta ja vapaaehtoistyöstä. Peruskoulutuksen
aikana opiskelijat tutustuvat vapaaehtoistyön perusperiaatteisiin, vapaaehtois-
työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä erilaisiin vapaaehtoistyötä tekeviin
tahoihin.

Teemaopinnot



• OPS-perusteissa korostuu opiskelijoiden osallistuminen suunnitteluun,
toimintaan ja arviointiin nykyistä enemmän

• arvioinnissa tulosten lisäksi havainnoidaan itse oppimisprosessia ja
työskentelyä

• keskustelut, itse- ja vertaisarviointia

• opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen

• digitalisoituminen
• sähköiset oppimateriaalit ja -kokeet sekä työtapojen

arkipäiväistyminen

Yhteenvetoa



• antaa mahdollisuuden suorittaa ylioppilastutkinnon tai korottaa ja
täydentää tutkintoaan uusilla ylioppilaskokeilla

• antaa mahdollisuuden suorittaa koko lukion oppimäärän tai yksittäisiä
lukion oppiaineiden oppimääriä tai yksittäisiä lukiokursseja

• järjestää perusopetusta kertaavia kursseja, joilla on mahdollista korottaa
perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden arvosanoja

• toimii väylänä päästä ammatillisten opintojen pohjalta ylioppilaaksi

• antaa mahdollisuuden saattaa keskeytyneet lukio-opinnot päätökseen ja
estää samalla myös lukio-opiskelu-uralta syrjäytymistä

Kaarinan lukion aikuislinja



• antaa mahdollisuuden täydentää mm. päivälukioissa ja ammatillisissa
oppilaitoksissa suoritettavia opintoja ja parantaa valmiuksia jatko-opintoihin

• tarjoaa vieraskielisille mahdollisuuden opiskella suomea toisena kielenä ja
saada valmiuksia jatko-opintoihin sekä työelämään

• hyväksiluettavaa opetusta on mahdollista suorittaa myös Kaarinan lukion
nuorten koulutuksessa, Turun yliopistossa ja lähiseudun muissa
lukiokoulutusta vastaavaa opetusta antavissa oppilaitoksissa sekä
mahdollisesti myös Kaarinan kansalaisopistossa

• osa kursseista on mahdollista suorittaa verkko-opetuksena

Kaarinan lukion aikuislinja


